ΕΓΓΥΗΣΗ BOSCH
(01.09.2004)
Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εργαλεία πεπιεσµένου αέρα και τα όργανα µέτρησης Bosch
ελέγχονται λεπτοµερειακά και υποβάλλονται στους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους της
Bosch.
Γι’ αυτό η Bosch εγγυάται για τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εργαλεία πεπιεσµένου αέρα και τα
όργανα µέτρησης. Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώµατα που
πηγάζουν από τη σύµβαση αγοράς µε τον πωλητή καθώς και τα νοµικά κατοχυρωµένα
δικαιώµατα δεν περιορίζονται µε αυτή την εγγύηση.
Για τα παραπάνω εργαλεία παρέχουµε την εγγύηση µε βάση τις παρακάτω δεσµεύσεις:
1.

Η εγγύηση παρέχεται σύµφωνα µε ακόλουθους όρους (2 - 7) χωρίς χρέωση της
επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της
εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγµένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό
λάθος.

2.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 24 µήνες, ενώ για βιοµηχανική ή
επαγγελµατική χρήση σε 12 µήνες. Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει µε την αγορά του
εργαλείου. Καθοριστικής σηµασίας είναι η ηµεροµηνία στο αυθεντικό τιµολόγιο ή στην
απόδειξη αγοράς.
Για όλα τα επαγγελµατικά, µπλε ηλεκτρικά εργαλεία και όργανα µέτρησης (µε
εξαιρέσεις τα εργαλεία υψηλής συχνότητας, τα βιοµηχανικά δραπανοκατσάβιδα
µπαταρίας και τα εργαλεία πεπιεσµένου αέρα) που θα αγοραστούν από την
01.09.2004 επεκτείνεται ο χρόνος της εγγύησης σε 36 µήνες, όταν ο αγοραστής
δηλώσει αυτά τα εργαλεία µέσα σε 4 εβδοµάδες από την ηµεροµηνία της αγοράς. Οι
µπαταρίες

και

οι

φορτιστές

καθώς

και

τα

συµπαραδιδόµενα

αξεσουάρ

δε

συµπεριλαµβάνονται σε αυτή την επέκταση της εγγύησης. Η δήλωση µπορεί να γίνει
µόνο στο διαδίκτυο (Internet) κάτω από τη διεύθυνση www.bosch-pt.com/warranty. Ως
αποδεικτικό στοιχείο ισχύει η βεβαίωση της δήλωσης, που πρέπει να τυπωθεί αµέσως,
καθώς και η γνήσια απόδειξη αγοράς, από την οποία φαίνεται η ηµεροµηνία της
αγοράς. Μια δήλωση είναι µόνο τότε δυνατή, όταν ο αγοραστής συµφωνήσει µε την
αποθήκευση των στοιχείων του που πρέπει να καταχωρηθούν στη δήλωση.
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3.

Από την εγγύηση αποκλείονται:
- Τα αναλώσιµα υλικά καθώς και οι βλάβες στο εργαλείο, όπως και όταν οι βλάβες
προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και χρήση.
Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται σε µη τήρηση των οδηγιών χειρισµού, σε µη
ενδεδειγµένη χρήση του εργαλείου, σε ανώµαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες
προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή σε ελλιπή συντήρηση ή
φροντίδα του εργαλείου.
-

Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται στη χρήση µη αυθεντικών εξαρτηµάτων και
ανταλλακτικών της Bosch.

-

Όταν έχουν γίνει αλλαγές και παρεµβάσεις στα εργαλεία.

- Οι µικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, που είναι ασήµαντες για τη χρήση του
εργαλείου.
4.

Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης,
διεκπεραιώνεται κατά την κρίση µας ως εξής: Είτε επισκευάζεται το ελαττωµατικό
εργαλείο χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται µε ένα άλλο άψογο εργαλείο (ενδεχοµένως
ένα µεταγενέστερο µοντέλο). Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται
παραµένουν στην κατοχή µας.

5.

Η αίτηση εγγύησης θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου της εγγύησης. Για την έγκριση
της εγγύησης θα πρέπει να προσκοµίσετε το αυθεντικό τιµολόγιο ή απόδειξη αγοράς
µε αναγραφόµενη ηµεροµηνία και την ονοµασία του προϊόντος. Στην περίπτωση της
εγγύησης των 36 µηνών, µε βάση την πιο πάνω αναφερόµενη δήλωση, πρέπει να
προσκοµίσετε επιπλέον και τη βεβαίωση δήλωσης. Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί
από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής στείλει το εργαλείο
στον πωλητή ή σε ένα συνεργείο σέρβις πελατών, τότε τα έξοδα και το ρίσκο
µεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

6.

Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης
επισκευής των βλαβών ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν.
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7.

Μετά από µια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιµηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος
εγγύησης για το εργαλείο.

Αυτή η εγγύηση ισχύει για εργαλεία, που αγοράζονται και χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη.
Για αυτήν την εγγύηση ισχύει το Γερµανικό δίκαιο, µε αποκλεισµό της συµφωνίας των
Ηνωµένων Εθνών περί συµβάσεων σχετικών µε τη διεθνή αγορά προϊόντων (CISG).
ROBERT BOSCH GMBH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
70745 Leinfelden-Echterdingen
Bundesrepublik Deutschland
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